
หน้า 1 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

ลงคะแนนแบบ คูหา

1 กระบี่ (1) 81001 น.ส.ปวราย์ นิลเพชร    

2 กรุงเทพมหานคร (1) 10001 นายทัชช ตันติชาติวัฒน์    

3 กรุงเทพมหานคร (2) 10002 น.ส.แครี่ เหล่าฤกษ์อุทัย    

4 กรุงเทพมหานคร (2) 10002 นายทัสสวุทธิ์ พจนาวราพันธุ์    

5 กรุงเทพมหานคร (2) 10002 น.ส.ธัญจิรา มลกุล    

6 กรุงเทพมหานคร (2) 10002 นายพิเชษฐ โตวรวิรัตน์    

7 กรุงเทพมหานคร (2) 10002 นายอธิคม วรพัฒนพงศ์    

8 กรุงเทพมหานคร (3) 10003 น.ส.ปรีดา เพชรมีสีใส    

9 กรุงเทพมหานคร (3) 10003 น.ส.สุทธิลักษณ์ โรจน์รุ่งฤกษ์    

10 กรุงเทพมหานคร (4) 10004 น.ส.ดวงดาว จีระสุวรรณกิจ    

11 กรุงเทพมหานคร (4) 10004 น.ส.นัชชา หงสวัธน์    

12 กรุงเทพมหานคร (4) 10004 น.ส.พริม วิริยะโสภณ    

13 กรุงเทพมหานคร (4) 10004 นายภัทรวรรธน์ ธเนศปราโมทย์    

14 กรุงเทพมหานคร (4) 10004 น.ส.ส่องใจ มานิตยกุล    

15 กรุงเทพมหานคร (5) 10005 น.ส.ถิรดา กังวานเกียรติชัย    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 2 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

16 กรุงเทพมหานคร (5) 10005 น.ส.นริสรา บุณยเลขา    

17 กรุงเทพมหานคร (5) 10005 น.ส.ปรารถนา พันธสุวรรณกุล    

18 กรุงเทพมหานคร (5) 10005 นายปิยะพล อาจมังกร    

19 กรุงเทพมหานคร (5) 10005 น.ส.วราภรณ์ คงอ่ำ    

20 กรุงเทพมหานคร (5) 10005 นายวีรธิป แสงสุริยงค์    

21 กรุงเทพมหานคร (6) 10006 นายณรัฐ วิชญนันท์    

22 กรุงเทพมหานคร (6) 10006 น.ส.ณัฐธยาน์ ตนายะพงศ์    

23 กรุงเทพมหานคร (6) 10006 นายธิระ แก้วสืบตระกูล    

24 กรุงเทพมหานคร (6) 10006 นางเนตรนภา พสวงศ์    

25 กรุงเทพมหานคร (6) 10006 น.ส.พฒนี หอมจิตต์    

26 กรุงเทพมหานคร (6) 10006 นายพัทธพล อิทธิสารรณชัย    

27 กรุงเทพมหานคร (6) 10006 นายเอกรัฐ ประเสริฐล้ำ    

28 กรุงเทพมหานคร (7) 10007 น.ส.ธารินี ลับไพรี    

29 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 น.ส.กรกมล พงศ์เจตน์พงศ์    

30 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 นายชัยวัฒน์ ชื้อตระกูลไพบูลย์    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 3 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

31 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 น.ส.ชุตินันท์ สิทธิเกียรติสกุล    

32 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 นายนภวิศ หาญสมภพ    

33 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 น.ส.พฤกษชาติ กองทอง    

34 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 น.ส.ภาณินี ขันติธร    

35 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 น.ส.รวินท์ ศรีสังข์    

36 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 น.ส.เอื้อการ ศรบรรจง    

37 กรุงเทพมหานคร (9) 10009 นายกิจจา หิรัญนิรมล    

38 กรุงเทพมหานคร (9) 10009 นายณัฐนนท์ พันธุ์คำ    

39 กรุงเทพมหานคร (9) 10009 นายพงศภัค เทพอารักษ์    

40 กรุงเทพมหานคร (9) 10009 นายภูมิศักดิ์ สนามชัยสกุล    

41 กรุงเทพมหานคร (9) 10009 นายวัชรวีร์ ตวงหิรัญวิมล    

42 กรุงเทพมหานคร (9) 10009 นายอติพล อัศวเมธา    

43 กรุงเทพมหานคร (10) 10010 น.ส.ทิพย์พธู อุดมสมพร    

44 กรุงเทพมหานคร (10) 10010 นายวรโรจน์ สุรักษ์รัตนสกุล    

45 กรุงเทพมหานคร (11) 10011 น.ส.ญาณิศา หัสดิเสวี    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 4 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

46 กรุงเทพมหานคร (11) 10011 น.ส.อภิญญา เจริญอินทร์    

47 กรุงเทพมหานคร (12) 10012 นางกนกวรรณ ลิ้มเจริญ    

48 กรุงเทพมหานคร (12) 10012 นายกษิดิศ อุ้ยตยะกุล    

49 กรุงเทพมหานคร (12) 10012 นายชาลี ลิ้มเจริญ    

50 กรุงเทพมหานคร (12) 10012 น.ส.พรรณวดี นุเวที    

51 กรุงเทพมหานคร (12) 10012 นายศิระ ลิ้มเจริญ    

52 กรุงเทพมหานคร (12) 10012 นายสหรัตน์ นาสหชาติ    

53 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 น.ส.ธัญญา สมานรักษ์    

54 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 น.ส.ธัญวรัตน์ ศาสตรานนท์    

55 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 น.ส.มนัสนันท์ จอมพันธ์    

56 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 น.ส.วนาลี แมดเดอลีน กิลโล    

57 กรุงเทพมหานคร (13) 10013 นายสมิทธิ รติกานต์    

58 กรุงเทพมหานคร (14) 10014 นางจิรพา ปรางจันทร์    

59 กรุงเทพมหานคร (14) 10014 น.ส.นภัสพร เอี่ยมนพรัตน์    

60 กรุงเทพมหานคร (14) 10014 น.ส.พิรญาณ์ พฤทธิสาริกร    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 5 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

61 กรุงเทพมหานคร (14) 10014 น.ส.สุภาวดี ปรางจันทร์    

62 กรุงเทพมหานคร (15) 10015 นายชยพล จันทร์เจริญ    

63 กรุงเทพมหานคร (15) 10015 น.ส.ณิชกานต์ อร่ามฉัตรมงคล    

64 กรุงเทพมหานคร (16) 10016 นายคิง คล่องพยาบาล    

65 กรุงเทพมหานคร (16) 10016 น.ส.ธัญธร แสงเทียน    

66 กรุงเทพมหานคร (16) 10016 น.ส.นภัสสร ทองงาม    

67 กรุงเทพมหานคร (16) 10016 น.ส.อนรรฆอร กล่ำพลบ    

68 กรุงเทพมหานคร (18) 10018 นายชาญณรงค์ โอสถาเลิศ    

69 กรุงเทพมหานคร (18) 10018 นายพศปวินท์ ชินพีระเสถียร    

70 กรุงเทพมหานคร (18) 10018 น.ส.พิมภัทร์ ฮาสุวรรณกิจ    

71 กรุงเทพมหานคร (18) 10018 นายอะฟินดี้ อุเซ็ง    

72 กรุงเทพมหานคร (19) 10019 นายชนัญญู สิริเลิศเมฆาสกุล    

73 กรุงเทพมหานคร (19) 10019 น.ส.ญาณิษา กรพิเศษศักดิ์กุล    

74 กรุงเทพมหานคร (19) 10019 น.ส.นวรัตน์ ต้นรุ่งโรจน์    

75 กรุงเทพมหานคร (19) 10019 นายปรัชญาวนิช โฆตะวาณิชย์    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 6 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

76 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 นายกิตติภณ ลิ้มคุณธรรม    

77 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 น.ส.ขนิษฐ ไพบูลย์ศิริจิต    

78 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 นางทิพยกาญจน์ จันทร์ตรี    

79 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี    

80 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 น.ส.พรรณภัทร คงศิริ    

81 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 น.ส.ฤทัยรัตน์ รุ่งนภาชัยกุล    

82 กรุงเทพมหานคร (20) 10020 น.ส.อรนนท์ จันทร์ตรี    

83 กรุงเทพมหานคร (21) 10021 น.ส.ชาดา ศรีหิรัญ    

84 กรุงเทพมหานคร (21) 10021 นายโชคชัย จิรวัฒน์ถาวร    

85 กรุงเทพมหานคร (21) 10021 น.ส.ฎรินรัตน์ ชั้นพรภักดี    

86 กรุงเทพมหานคร (21) 10021 นายพงษ์พิศิษฐ์ ต้นรุ่งโรจน์    

87 กรุงเทพมหานคร (21) 10021 นายภีมพล ตั้งอมรศิริ    

88 กรุงเทพมหานคร (21) 10021 น.ส.อังสนา สู่บุญ    

89 กรุงเทพมหานคร (22) 10022 นายจินตทัศน์ ไชยพรรค    

90 กรุงเทพมหานคร (22) 10022 น.ส.ภัทรกันย์ สุวรรณาภัย    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 7 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

91 กรุงเทพมหานคร (23) 10023 นายเจษฎา สหชัยวัฒนา    

92 กรุงเทพมหานคร (23) 10023 น.ส.ณัชชา วงศ์ใหญ่    

93 กรุงเทพมหานคร (23) 10023 น.ส.สุชานาถ เนียมสอน    

94 กรุงเทพมหานคร (24) 10024 น.ส.ธัญญรัชต์ เจริญบัณฑิตสกุล    

95 กรุงเทพมหานคร (24) 10024 น.ส.วนิดา เลิศพิภพพร    

96 กรุงเทพมหานคร (24) 10024 นายวรกมล เอื้ออัมพร    

97 กรุงเทพมหานคร (24) 10024 น.ส.อรชา ตมกลาง    

98 กรุงเทพมหานคร (26) 10026 นายกิตติพศ ปึงเจริญกุล    

99 กรุงเทพมหานคร (26) 10026 น.ส.สิริภัทร ชลสายพันธ์    

100 กรุงเทพมหานคร (27) 10027 นายกษิดิ์เดช อยู่คงแก้ว    

101 กรุงเทพมหานคร (27) 10027 นายก้องเมือง มานะกุล    

102 กรุงเทพมหานคร (27) 10027 น.ส.ธนัชชา ชูสกุล    

103 กรุงเทพมหานคร (27) 10027 นายนิธิศ พูลกำลัง    

104 กรุงเทพมหานคร (27) 10027 น.ส.รวิกานต์ ต่อบุญ    

105 กรุงเทพมหานคร (27) 10027 นายวิทวัส วงศ์เทียมชัย    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 8 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

106 กรุงเทพมหานคร (27) 10027 น.ส.ศุภิษฐา วิเศษสินธพ    

107 กรุงเทพมหานคร (28) 10028 น.ส.ชฎากาน นิติวิทยากุล    

108 กรุงเทพมหานคร (30) 10030 น.ส.จันทร์เพ็ญ กรรเจียกพงษ์    

109 กรุงเทพมหานคร (30) 10030 นายณัฏฐ์ธวัช น้อยนิตย์    

110 กรุงเทพมหานคร (30) 10030 น.ส.ณัฐสินี แสงสันต์    

111 กรุงเทพมหานคร (30) 10030 นายธฤต เจริญพานนท์    

112 กรุงเทพมหานคร (30) 10030 น.ส.ปิยะภัทรา ชัยมหาวงศ์    

113 กรุงเทพมหานคร (30) 10030 นางไพลิน เอกชัยชาญเวทย์    

114 กรุงเทพมหานคร (30) 10030 นางรุ่งฤดี อิงคณิสร    

115 กรุงเทพมหานคร (30) 10030 น.ส.ศลิษา สุทธิสานนท์    

116 กรุงเทพมหานคร (30) 10030 นายสมพงษ์ เอกชัยชาญเวทย์    

117 กรุงเทพมหานคร (30) 10030 น.ส.สุนารี รัศมีอุทัย    

118 กาฬสินธุ์ (1) 46001 นายณัฐพล สมสอาด    

119 ขอนแก่น (1) 40001 น.ส.ศศินาภา ประภากมล    

120 ขอนแก่น (1) 40001 น.ส.สุธิดา มหธรรม    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 9 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

121 ขอนแก่น (4) 40004 นางณัฐชา พันธุเพ็ง    

122 ขอนแก่น (6) 40006 น.ส.สุปวีณ์ คล้ายหล่อ    

123 ขอนแก่น (9) 40009 นายจักรพันธุ์ จันทาสี    

124 จันทบุรี (1) 22001 น.ส.พุทธิตา เวฬุวรรณ    

125 ฉะเชิงเทรา (1) 24001 น.ส.จันทร์เพ็ญ ปัดชัยยัง    

126 ฉะเชิงเทรา (1) 24001 น.ส.จิราพร แช่มดารา    

127 ฉะเชิงเทรา (1) 24001 น.ส.ภัทรจาริน ฉายแสง    

128 ฉะเชิงเทรา (1) 24001 นายวศวรรษ ฆ้องเดช    

129 ชลบุรี (1) 20001 น.ส.วันนีย์ ศักดิ์สิริโกศล    

130 ชลบุรี (1) 20001 น.ส.สุชาดา ประยูรเวชช์    

131 ชลบุรี (5) 20005 นางคมสัน ลือสมบูรณ์    

132 ชลบุรี (5) 20005 นายปรมะ ลำเพาพงศ์    

133 ชลบุรี (5) 20005 นายวิชาญ ลือสมบูรณ์    

134 ชลบุรี (5) 20005 นางวิสุทธิดา กิลโล    

135 ชลบุรี (6) 20006 นายนรินทร์ปกรณ์ รัตนสิน    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 10 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

136 ชลบุรี (6) 20006 นายนิธิศ กาญจนวิกัย    

137 ชลบุรี (7) 20007 นายธนพล อึงคณิตานนท์    

138 ชลบุรี (8) 20008 น.ส.ศุภรดา ฟิลลิปส์    

139 ชลบุรี (8) 20008 นายอโณทัย ดำคล้าย    

140 ชัยภูมิ (1) 36001 นายบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย    

141 ชัยภูมิ (1) 36001 นางมินลดา เกียรติก้องชูชัย    

142 เชียงราย (1) 57001 น.ส.ปณิดา จันทร์ตระกูล    

143 เชียงราย (1) 57001 น.ส.ปภาดา จันทร์ตระกูล    

144 เชียงราย (7) 57007 นายเติมศักดิ์ กาญจนสุนทร    

145 เชียงราย (7) 57007 น.ส.บัวทิพย์ พิชญะกุล    

146 เชียงราย (7) 57007 นายภูษิต ภิระบรรณ    

147 เชียงใหม่ (1) 50001 น.ส.ณัฏฐา ธนบำรุงกูล    

148 เชียงใหม่ (1) 50001 น.ส.พรพิมล ทองเรือง    

149 เชียงใหม่ (1) 50001 น.ส.พัณณ์ชิตา จิระประภาโชค    

150 เชียงใหม่ (1) 50001 นางศรัญญา อิคแมน    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 11 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

151 เชียงใหม่ (1) 50001 นายเอกบดินทร์ สังขะเมฆะ    

152 เชียงใหม่ (2) 50002 น.ส.ศิรประภา ไพรินทร์    

153 เชียงใหม่ (3) 50003 น.ส.ชลลดา เพ็ชรอัดขาว    

154 เชียงใหม่ (4) 50004 นายทัศนะ อโศกศิริ    

155 เชียงใหม่ (4) 50004 นายรชต ไคร้วงษ์    

156 เชียงใหม่ (4) 50004 นายสาละวิน สังวาลย์    

157 เชียงใหม่ (5) 50005 น.ส.วาสนา พุทธเหมาะ    

158 เชียงใหม่ (5) 50005 นายสุเมธ พุทธเหมาะ    

159 เชียงใหม่ (5) 50005 นางอาภา พุทธเหมาะ    

160 ตรัง (1) 92001 น.ส.สุนทรี ภิรมย์    

161 นครปฐม (5) 73005 น.ส.ทิพมาศ แซ่เฮ้ง    

162 นครปฐม (5) 73005 นายสถิตย์ แก้วประชา    

163 นครราชสีมา (2) 30002 นางศศิณัฏฐ์ เวฟเวออิงค์    

164 นครราชสีมา (5) 30005 นางสมบูรณ์ ประจง    

165 นครสวรรค์ (6) 60006 นายภูริภัทร์ สงวนทรัพย์    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 12 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

166 นนทบุรี (1) 12001 น.ส.ภัทริน ตั้งวรากร    

167 นนทบุรี (1) 12001 นายอารักษ์ โภคานันท์    

168 นนทบุรี (1) 12001 น.ส.เอริกา สุกาญจนัจที    

169 นนทบุรี (2) 12002 น.ส.ธัญชนก บุญพิชญาภา    

170 นนทบุรี (2) 12002 น.ส.มนัญญา เอี่ยมบุตร    

171 นนทบุรี (2) 12002 นายวศิณ สายวรรณะ    

172 นนทบุรี (2) 12002 นายสหรัฐ สุบรรณรัตน์    

173 นนทบุรี (2) 12002 นายหรัณย์ สุบรรณรัตน์    

174 นนทบุรี (3) 12003 น.ส.แทนตา ศิริพร ณ ราชสีมา    

175 นนทบุรี (3) 12003 นายเมธสิทธิ์ หงษ์มณี    

176 นนทบุรี (4) 12004 น.ส.โชติกา วราสินธุ์    

177 นนทบุรี (4) 12004 น.ส.รวิกานต์ ฐิติถาวรนันท์    

178 นนทบุรี (5) 12005 น.ส.หทัยชล โลกะกะลิน    

179 นราธิวาส (2) 96002 นายอัมรินทร์ ธนบำรุงกูล    

180 นราธิวาส (3) 96003 น.ส.แสงดาว วงศ์ศิริเมธีกุล    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 13 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

181 น่าน (1) 55001 น.ส.พวงทอง สิงห์ศรี    

182 บึงกาฬ (2) 38002 นายยุทธพงษ์ สิงห์จันลา    

183 ปทุมธานี (1) 13001 น.ส.ปิยาภา ทองบุญส่ง    

184 ปทุมธานี (2) 13002 นายจิราวุธ สุปัญญา    

185 ปทุมธานี (2) 13002 นายพศิน ผู้พัฒน์    

186 ปทุมธานี (2) 13002 น.ส.รวินท์นิภา ฉายแสง    

187 ปทุมธานี (3) 13003 นายดาบมนต์ ศรีพงศ์สานต์    

188 ปทุมธานี (3) 13003 นางวาสนา โฮเฟอร์    

189 ปทุมธานี (3) 13003 น.ส.สุนทรี กองแก้ว    

190 ปทุมธานี (4) 13004 น.ส.สโรชา คงเจริญ    

191 ประจวบคีรีขันธ์ (2) 77002 น.ส.สุวพัชร ชาติวงศ์    

192 พะเยา (2) 56002 นายศัตยา แก้ววันนา    

193 พิจิตร (1) 66001 น.ส.กฤษณา ศรีละโพธิ์    

194 พิจิตร (1) 66001 นายศตวรรษ เดือนสว่าง    

195 เพชรบูรณ์ (2) 67002 น.ส.ชวิกา ราชอาจ    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 14 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

196 ภูเก็ต (1) 83001 นายกิตติพิชญ์ ดุลยรักษ์    

197 ภูเก็ต (1) 83001 น.ส.อัญมณี จ่าแก้ว    

198 ภูเก็ต (2) 83002 น.ส.สุชานาฎ กิ่งเพชร    

199 มหาสารคาม (1) 44001 น.ส.เสาวลักษณ์ นอขุนทด    

200 มหาสารคาม (2) 44002 น.ส.อภิญญา ใหปาโท    

201 ยะลา (1) 95001 น.ส.ณัฐวดี แสงแก้ว    

202 ยะลา (1) 95001 น.ส.นันท์นภัส ยิ่งชนม์เจริญ    

203 ร้อยเอ็ด (3) 45003 น.ส.ลมัย บุรวัฒน์    

204 ร้อยเอ็ด (4) 45004 น.ส.ธาริณี ไชยสิงห์    

205 ระยอง (4) 21004 นายอัยย์ลวิล กิจเจริญวิศาล    

206 ราชบุรี (3) 70003 น.ส.ณัฐปภัสร์ เย็นสกุลพิรุณ    

207 ลพบุรี (3) 16003 น.ส.ณิชาภา พิมพ์ทองงาม    

208 ลำปาง (3) 52003 นายภัทร คะชา    

209 สกลนคร (4) 47004 น.ส.กรรณิการ์ ยุทธคราม    

210 สกลนคร (5) 47005 น.ส.นิลวรรณ ชินมา    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 15 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

211 สงขลา (2) 90002 น.ส.ธนาพร ธนบำรุงกูล    

212 สงขลา (2) 90002 น.ส.ภัทริยา อุนะพำนัก    

213 สงขลา (6) 90006 นายปัณณวิชญ์ ชีวะเสรีชล    

214 สมุทรปราการ (1) 11001 นายภูริภัทร์ ยั่งยืน    

215 สมุทรปราการ (3) 11003 นายสมศักดิ์ โคตสิงห์    

216 สมุทรปราการ (3) 11003 น.ส.อัญชลีกร โกมาสถิตย์    

217 สมุทรปราการ (4) 11004 น.ส.พิชญา จิรไกรโกศล    

218 สมุทรปราการ (4) 11004 นายภัทรเมธว์ ไชยศิรินนท์    

219 สมุทรปราการ (4) 11004 น.ส.รัชชา เก่งระดมยิง    

220 สมุทรปราการ (4) 11004 นายอนุชา สุวรรณโชติศิริ    

221 สมุทรปราการ (5) 11005 นางนารี หลักคำ    

222 สมุทรปราการ (5) 11005 นายบุญกอง สอดศรี    

223 สมุทรปราการ (5) 11005 นายรัฐธรรมนูญ ประกฤติพงศ์    

224 สมุทรปราการ (5) 11005 นางสังวร สอดศรี    

225 สมุทรปราการ (6) 11006 นายเจตณัฐ พฤกษ์ศลานันท์    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 16 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

226 สมุทรปราการ (6) 11006 น.ส.ปวีณา โกไสยาภรณ์    

227 สมุทรสาคร (1) 74001 นายกมลพัทธ์ นามีผล    

228 สมุทรสาคร (1) 74001 น.ส.ฐิตา โพธิเพียรทอง    

229 สมุทรสาคร (1) 74001 นายนนท์วัชร์ จันทร์ผ่องศรี    

230 สมุทรสาคร (1) 74001 น.ส.นลินธร แสงโชติชัย    

231 สมุทรสาคร (1) 74001 น.ส.พิมพ์ภิชา วัชรธันยพงศ์    

232 สมุทรสาคร (1) 74001 น.ส.วรวีร์ จันทร์ผ่องศรี    

233 สมุทรสาคร (1) 74001 น.ส.ศิรประภา ชาญรัตน์อัสวกุล    

234 สมุทรสาคร (3) 74003 น.ส.วรรณชนก เกตุแก้ว    

235 สระบุรี (1) 19001 นางจีรพร มิ่งเชื้อ    

236 สระบุรี (1) 19001 นายพีระพงษ์ มิ่งเชื้อ    

237 สุพรรณบุรี (4) 72004 น.ส.รุ้งรพี สุมามาลย์กุล    

238 สุพรรณบุรี (4) 72004 นายโสภณ หนูนุรัตน์    

239 สุราษฎร์ธานี (1) 84001 นางสุมน รักษารัตน์    

240 สุราษฎร์ธานี (3) 84003 น.ส.พัชรจุฑา พันธุรัตน์    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 17 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

241 สุรินทร์ (5) 32005 น.ส.อำพร พานเพชร    

242 อุดรธานี (6) 41006 นายนิรัติศัย ทิพจักร์    

ลงคะแนนแบบ ทางไปรษณีย์

243 กระบี่ (1) 81001 น.ส.สายสุดา จิตต์ประพันธ์    

244 กรุงเทพมหานคร (1) 10001 นายธนัชโชค เจริญพานิช    

245 กรุงเทพมหานคร (1) 10001 น.ส.ปวีณา เพ็ชร์เลิศ    

246 กรุงเทพมหานคร (1) 10001 นายรัตน์ชัย ลีรพงษ์กุล    

247 กรุงเทพมหานคร (2) 10002 นายกนกพันธุ์ สมดังเจตน์    

248 กรุงเทพมหานคร (2) 10002 นางจินตนา เกร็ก    

249 กรุงเทพมหานคร (2) 10002 น.ส.นิภาพร นิมิตวิภาวงศ์    

250 กรุงเทพมหานคร (2) 10002 นายปาเต็ล เดวรัต นาตาวาลาล    

251 กรุงเทพมหานคร (2) 10002 น.ส.วรกานต์ โลหะกุลวิช    

252 กรุงเทพมหานคร (2) 10002 นายศศิร์กร ดวงตะวันทวีโชติ    

253 กรุงเทพมหานคร (2) 10002 น.ส.อาภามาศ บุญโชติ    

254 กรุงเทพมหานคร (3) 10003 น.ส.ฐิติรัตน์ ศรีศุภโอฬาร    

255 กรุงเทพมหานคร (3) 10003 นางณัฐิดา บราค    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 18 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

256 กรุงเทพมหานคร (3) 10003 นางพรทิพย์ พลาซเซ๊ค    

257 กรุงเทพมหานคร (3) 10003 นายภู เจริญวัฒนากุล    

258 กรุงเทพมหานคร (4) 10004 น.ส.กุลนิษฐ์ สุนทรสิทธิพงศ์    

259 กรุงเทพมหานคร (4) 10004 นายทักษจัณ สิริกุลธาดา    

260 กรุงเทพมหานคร (4) 10004 นายธนะ โกสิยพงษ์    

261 กรุงเทพมหานคร (4) 10004 น.ส.ปาริชาติ สุขารมณ์    

262 กรุงเทพมหานคร (4) 10004 นางพิกุล คติวานิช    

263 กรุงเทพมหานคร (4) 10004 นางไรรมย์ ซอโสตถิกุล    

264 กรุงเทพมหานคร (4) 10004 น.ส.สินีนุช ตานิกูจิ    

265 กรุงเทพมหานคร (5) 10005 นางกฤติญา อัลเลน    

266 กรุงเทพมหานคร (5) 10005 นายฐานันต์ ไตรองค์ถาวร    

267 กรุงเทพมหานคร (5) 10005 นางณัฐชนันทน์ รี๊ด    

268 กรุงเทพมหานคร (5) 10005 น.ส.ณัฐชยา กองพฤกษชาติ    

269 กรุงเทพมหานคร (5) 10005 น.ส.ณิชา บุญภัทรวงศ์    

270 กรุงเทพมหานคร (5) 10005 น.ส.ประเสริฐสุข ทัพไชย    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 19 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

271 กรุงเทพมหานคร (6) 10006 นายพงศ์สิริ ลิปิพัฒนากุล    

272 กรุงเทพมหานคร (6) 10006 น.ส.วาทินี ฐาปนอนันต์    

273 กรุงเทพมหานคร (6) 10006 นางศิริลักษณ์ ควัทท์เลนเดอร์    

274 กรุงเทพมหานคร (6) 10006 น.ส.สมนึก โพธิสวัสดิ์    

275 กรุงเทพมหานคร (6) 10006 น.ส.สุภลักษณ์ ศุภนัตร์    

276 กรุงเทพมหานคร (7) 10007 นางเกศนี บรูม    

277 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 น.ส.ธัญวรัตม์ ตันติมาสกุล    

278 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 นายปิยะพงศ์ เจริญวัฒนะ    

279 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 น.ส.เมลิสสา ฮวง    

280 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 น.ส.วนิดา คลองโปร่ง    

281 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 นายวรวิทย์ วงศ์วัฒนามงคล    

282 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 นายสมชาติ วรรณิสสร    

283 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 น.ส.สุชานารถ ปรีชา    

284 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 น.ส.สุภาพรรณ โตวิศิษฐ์ชัย    

285 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 นางแสงจันทร์ ไล    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ



หน้า 20 / 45 ส.ส. 1/2 (นร)

(ใช้สำหรับปิดประกาศ)

ลำดับที่
จังหวัด รหัส

ชื่อ - สกุล

วิธีที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ
 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง  

ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตั้ง  

    (รับบัตรคืนเมื่อวันที่)   

286 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 นายอริญ จันทร์ดี    

287 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 น.ส.อริสรา วงศ์วัฒนามงคล    

288 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 น.ส.ออนิตา คลี่ขจาย    

289 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 น.ส.อาภาภัทร ปรีชา    

290 กรุงเทพมหานคร (8) 10008 น.ส.เอื้อพร เอื้อสลุง    

291 กรุงเทพมหานคร (9) 10009 นายกมล ชินะกุล    

292 กรุงเทพมหานคร (9) 10009 นางจุรีย์ ภูมิภักดิ์    

293 กรุงเทพมหานคร (9) 10009 นายชาญณรงค์ ภูมิภักดิ์    

294 กรุงเทพมหานคร (9) 10009 นางชุติพร มิตตั้น    

295 กรุงเทพมหานคร (9) 10009 นายธนดิฐ พุมเพรา    

296 กรุงเทพมหานคร (9) 10009 นายปรเมศร์ อริยะปติกุล    

297 กรุงเทพมหานคร (9) 10009 นางพัชราภรณ์ ชินะกุล    

298 กรุงเทพมหานคร (9) 10009 นางภัชรีย์ มีแก้ว    

299 กรุงเทพมหานคร (9) 10009 นางรัชฎา เลิศวณิชย์วัฒนา    

300 กรุงเทพมหานคร (9) 10009 น.ส.สุนิดา พวงเพชร    

เอกสารที่ใช้แสดงตน 1 = บัตรประจำตัวประชาชน  2 = หนังสือเดินทาง  3= อื่นๆ


